Podmienky a informácie k súťaži
“Úvery na bývanie” – 1. kvartál 2020
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike organizuje v čase od 02.01.2020 do
31.03.2020 vrátane, súťaž pre Sprostredkovateľov (ďalej len „súťaž“) s nižšie uvedenými parametrami:
* Súťaž v dvoch kategóriách: „Úver na bývanie“:
1. - sprostredkovanie maximálneho počtu úverových prípadov
2. - sprostredkovanie maximálneho objemu úverových prípadov
* Produkty:
1. úver na bývanie
2. bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou
Do súťaže sa budú započítavať úverové obchody, ktoré budú sprostredkované a načerpané v období
od 02.01.2020 do 31.3.2020 vrátane.
*Účastníci súťaže: tejto súťaže sa môžu zúčastniť konkrétne fyzické osoby – podriadený finančný
agenti, ktorí sú registrovaní u niektorého samostatného finančného agenta, ktorý má uzavretú Zmluvu
o sprostredkovaní alebo Dohodu o spolupráci s Oberbank. Ďaľej sa súťaže môžu zúčastniť aj
zamestnanci realitných kancelárií, s ktorými má Oberbank uzavretú Dohodu o spolupráci.
*Trvanie súťaže: od 02.01.2020 do 31.03.2020 vrátane
*Vyhodnotenie súťaže: odmenený bude najlepší účastník za každú kategóriu.
*Ceny v súťaži: Hotelový šek DeLuxe – špeciálne vydanie
Hotelový šek DeLuxe – špeciálne vydanie ponúka krátku dovolenku pre 2 osoby v jednom z viac ako
150 kvalitných štvor- až päťhviezdičkových hotelov!
Luxusné momenty podľa Vášho vkusu! Elegantná atmosféra, vynikajúca kuchyňa, excelentné služby,
ktoré vyhovejú aj Vašim najvyšším nárokom
S týmto hotelovým šekom máte zabezpečené nasledovné služby:





3 dni pobytu / 2 noci ubytovania
vrátane raňajok
pre 2 osoby v dvojlôžkovej izbe
navyše poukážka na reštauračné a iné hotelové služby
v hodnote 110,- EUR
 výber z momentálne viac ako 150 exkluzívnych hotelov
pre najvyššie nároky v mnohých krajinách Európy
 kompletný servis pri rezervácii
 platnosť poukazu: až do 30.06.2021.
Kompletný výber hotelov nájdete na stránke:

www.connexhotelovysek.com/deluxe-specialnevydanie
Súťaž bude vyhodnotená najneskôr do 13.4.2020, cena bude osobne odovzdaná výhercovi najneskôr
do 30.04.2020.
Banka si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž bez akýchkoľvek nárokov kedykoľvek
(aj počas jej priebehu) zrušiť.

